Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen
13:19 Opening
Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero.
Daarna stellen de oprichters en huidige bestuursleden van Provero zich voor:
Voorzitter : Jur v/d Velde
Secretaris : Arie Duindam
Penningmeester : Antoin Buiting
13:28 Mededelingen
geen mededelingen.
13:28 Binnengekomen stukken
de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.
13:29 Stand van zaken
Antoin geeft de stand van zaken qua ledenaantal en doelstelling hier in weer:
Leden
Organisatie
Individueel
Studenten
Sponsoren
Totaal

stand 8-11-2009
14
19
2
4
39

doelstelling 1-7-2010
40
50
10
5
105

De leden zijn afkomstig uit overheid en bedrijfsleven; op dit moment zijn de bedrijven in de meerderheid,
maar dit is zeker geen doel op zich: Provero staat open voor iedereen en met name de inbreng van de
overheden wordt als waardevol beoordeeld. Voorts zijn er op dit moment vier sponsoren (Dezta,
Grontmij, RBOI, Viewpoint) die Provero steunen. Een vijfde sponsor (provincie Gelderland) is ophanden.
13:31 Begroting 2009-2010
Provero kent een gebroken boekjaar van 1 juli t/m 30 juni. Antoin licht de begroting voor het boekjaar
2009-2010 toe:
Begroting algemeen
• Totale inkomsten
• Totale uitgaven
Saldo

Inkomsten
• Inkomsten uit lidmaatschappen
– 10 studenten
– 50 particulieren
– 40 organisaties
• Inkomsten uit activiteiten
• Bijdragen van sponsors
Totale Inkomsten

€ 55.000,00
€ 49.200,00
€ 5.800,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00
€ 25.000,00
€ 55.000,00

Uitgaven
• Algemene uitgaven
• Bankkosten
• Secretariaat
• Aanloopkosten
• Promotiekosten
• ICT
• Boekwerken
• Bijeenkomsten
Totale uitgaven

€ 500,00
€ 200,00
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 30.000,00
€ 7.500,00
€ 49.200,00

De uitgaven zijn gebaseerd op drie bijeenkomsten en drie publicaties. Er wordt gevraagd of er ook nog
inkomsten uit activiteiten gegenereerd zou kunnen worden door breder in te steken dan alleen
bijeenkomsten voor leden. Het bestuur geeft aan dat de vereniging zichzelf zou moeten kunnen
bedruipen, wellicht zelfs zonder sponsoren in de toekomst. De bijeenkomsten hebben echter een
openbaar karakter en staan tegen betaling van entree ook open voor niet-leden. door een van de leden
wordt het idee geopperd om te gaan werken met introducés. Het bestuur neemt dit idee ter harte.
Verder wordt er bij de toelichting van de uitgaven ter discussie gesteld of het wel nodig is om papieren
publicaties te doen. We staan immers digitalisering voor? Het bestuur geeft aan dat er wordt ingestoken
op zowel papier als digitaal, en dat in deze fase de publicaties ook als materiaal dienen om de vereniging
te promoten. Het boekje zal in PDF vorm op de website worden gezet.
Het bestuur roept vrijwilligers op om een kascommissie te vormen, om de penningmeester te controleren.
De begroting wordt vastgesteld.
13:48 Voordracht nieuwe bestuursleden
Het bestuur draagt twee nieuwe bestuursleden voor aan de leden: Jurgen Linssen wordt voorgesteld als
bestuurslid verantwoordelijk voor de publicaties, Herman ter Veen als bestuurslid verantwoordelijk voor
de activiteiten. Beide heren stellen zich kort voor en worden daarna met algemene instemming verkozen
tot bestuursleden van Provero. Hiermee is het bestuur nu compleet, omdat er gestreefd wordt naar vijf
bestuursleden.
13:58 Rondvraag
Er wordt gevraagd wat voor typen de leden eigenlijk zijn. Er wordt een korte inventarisatie gemaakt
middels handopsteken. Het bestuur zegt toe om hier uitgebreider op terug te komen.
14:06 Sluiting
De vergadering wordt gesloten door Jur.

Provero Balans per 30-6-2010
Activa

Passiva

1 Debiteuren

€ 11.707,40

2 Bank
3 Nog te ontvangen bedragen
4 Nog te ontvangen BTW

€
€
€

7.945,42
3.690,00
-

5 Eigen vermogen
Winst
6 Crediteuren
7 Nog te betalen bedragen
8 Nog af te dragen BTW

€ 23.342,82

Toelichting op balans
1 Gefactureerde contributie, maar nog niet ontvangen op 30-6-2010
2 Saldo bankrekening op 30-6-2010
3 Nog niet gefactureerde zaken, maar wel reeds bekend
4 Afhankelijk of het saldo BTW te vorderen is of te betalen (zie ook 8)
5 Resultaat van het verenigingsjaar
6 Te betalen facturen ontvangen voor 30-6-2010 (kosten zijn wel genomen)
7 Nog niet ontvangen facturen, maar wel reeds bekend
8 Afhankelijk of het saldo BTW te betalen is of te vorderen (zie ook 4)

€
€
€
€
€

4.697,60
8.423,60
8.181,47
2.040,15

€ 23.342,82

Provero Resultatenrekening 2009-2010
Inkomsten
Sponsorbijdragen
Contributie uit lidmaatschap
* Organisatieleden
* Individuele leden
* Studentleden
Bezoekers van bijeenkomsten
Advertentie-inkomsten
Overige inkomsten

BTW
geen BTW

€ 20.000,00
€ 20.250,00
€ 3.660,00
€ 20,00
€ 5.100,00
€ 4.350,00

€ 1.710,00
€ 364,80
€ 1,90
€ 940,50
€ 826,50
€

53.380,00

€ 3.843,70 AF TE DRAGEN BTW

Uitgaven
Organisatie bijeenkomsten
Drukwerk boekwerken

€ 16.301,26
€ 27.430,39

€ 873,10
€ 743,36
€
€

Brutowinst

43.731,65
9.648,35

€

1.616,46

Algemene kosten
Algemene uitgaven
Bankkosten
Secretariaat
Aanloopkosten
ICT
Declaratie reiskosten

Resultaat

€
€
€
€
€
€

69,89
67,09
2.389,18
1.517,25
883,14
24,20

€ 0,00
€ 0,00
€ 110,72
€ 0,00
€ 76,37
€ 0,00
€

4.950,75

€

4.697,60

€

187,09 €
€

1.803,55 TE VORDEREN BTW
2.040,15 Te betalen 1e halfjaar BTW

Jaarverslag Provero verenigingsjaar 2009-2010
1. Algemeen
Provero, vereniging voor ruimtelijke ordening en ICT, is op 25 mei 2009 opgericht. Het eerste
verenigingsjaar ging in op 1 juli 2009 en duurde tot en met 30 juni 2010.
2. Bestuur
Het bestuur van Provero bestond dit jaar uit:
- Jur van der Velde – voorzitter;
- Arie Duindam – secretaris;
- Antoin Buiting – penningmeester;
- Jurgen Linssen – bestuurslid publicaties;
- Herman ter Veen – bestuurslid bijeenkomsten.
De eerste drie personen hebben Provero opgericht en vormden reeds voor 1 juli 2009 het bestuur.
Jurgen Linssen en Herman ter veen zijn tijdens de op 9 november 2009 gehouden eerste
ledenvergadering met algemene instemming gekozen.
3. Algemene ledenvergadering
Naast de verkiezing van de hiervoor genoemde bestuursleden, is in de Algemene ledenvergadering ook
de begroting voor het verenigingsjaar 2009/2010 vastgesteld. De begroting geeft een positief resultaat te
zien.
4. Commissies
In het eerste verenigingsjaar zijn twee commissies actief geweest. Dit zijn:
- Commissie Publicaties;
- Commissie Bijeenkomsten.
De Commissie Publicaties heeft de publicaties van Provero voorbereid. Deze commissie wordt vanuit het
bestuur aangestuurd door Jurgen Linssen en bestaat uit de volgende leden:
- Sander Bakker;
- Irina Entrop;
- Sander Hoosemans;
- Roeland Mathijsen;
- Dick Takkebos;
- Maaike van der Veen;
- Hans van Zitteren.
De Commissie Bijeenkomsten heeft de bijeenkomsten van Provero voorbereid. Deze commissie wordt
vanuit het bestuur aangestuurd door Herman ter Veen en bestaat uit de volgende leden:
- Ewald te Koppele;
- Rudolf Jekel;
- Coen Wessels;
- Jeroen Muller;
- Chantal Zegers;
- Patrick Blom;
- Annamarie Schellekens;
- Jacob de Vries;
- Viktor de Haan.

5. Publicaties
Provero heeft in het verenigingsjaar 2009/2010 drie publicaties verzorgd, te weten de boekwerkjes:
- Agenda 2010 (november 2009);
- Structuurvisies (maart 2010);
- Crisis- en herstelwet en Wabo (juni 2010).
Van de publicatie ‘Agenda 2010’ zijn 800 exemplaren uitgegeven. Van de overige twee zijn elk 500
exemplaren gedrukt. De publicaties zijn in full-colour gedrukt en gebonden en hebben respectievelijk 72,
80 en 84 bladzijden.
6. Bijeenkomsten
Provero heeft in het verenigingsjaar 2009-2010 drie bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de
bijeenkomsten stonden dezelfde onderwerpen centraal als de onderwerpen van de publicaties.
Tijdens de bijeenkomsten zijn de publicaties uitgedeeld aan de aanwezigen.
De bijeenkomst over de Agenda 2010 werd aansluitend aan de ledenvergadering gehouden. Er waren
bijna 55 personen aanwezig. De tweede bijeenkomst over de structuurvisies trok ruim 120 deelnemers en
die over de Crisis-en herstelwet ruim 130.
De eerste twee bijeenkomsten besloegen één dagdeel. De derde bijeenkomst was verdeeld over twee
dagdelen. In het eerste dagdeel van deze bijeenkomst stond het thema centraal en het tweede dagdeel
werd gevuld met werkgroepen waarin vrij van gedachten werd gewisseld over digitaliseringsaspecten.
De bijeenkomsten zijn gehouden in het congrescentrum Antropia te Driebergen.
7. Website
Provero beschikt over een website waarop alle nieuws over Provero, de publicaties en de bijeenkomsten
te vinden zijn. Bovendien verlopen de aanmeldingen voor de bijeenkomsten en het lidmaatschap via de
website. De website werd tot en met januari 2010 beheerd door Arie Duindam en daarna door Martijn
Snel.
8. Aantal leden
Provero had op 1 juli 2010 110 leden. Deze zijn als volgt verdeeld:
- 42 organisatieleden;
- 66 persoonlijke leden;
- 2 studentleden.
Daarnaast had Provero in het eerste verenigingsjaar vier sponsoren:
- Grontmij;
- Dezta;
- RBOI;
- Viewpoint.

BEGROTING PROVERO 2010-2011

Totale inkomsten
Inkomsten uit lidmaatschappen
Organisatieleden (verwachting 75)
Indivuele leden (verwachting 90)
Studentleden (verwachting 5)
Inkomsten uit activiteiten

€ 33.750,00
€ 5.400,00
€
50,00
€ 15.000,00

Bijdragen van sponsors

€ 10.000,00

Totale uitgaven
Algemene uitgaven

€

150,00

Bankkosten
Secretariaat + boekhouding

€
€

100,00
3.000,00

Promotiekosten

€

2.500,00

Budget voor kleine algemene kosten, Inschrijving Kamer van
Koophandel
Jaarlijkse Kosten bankrekening Triodos
Ondersteuning door secretariaat, portokosten, postbus,
reprokosten
logo, huistijl, website, folder, banner, promotiemateriaal, etc.

ICT

€

2.000,00

Website, Sharepoint-server, software voor ledenadministratie

Publicaties
Bijeenkomsten

€ 25.000,00
€ 25.000,00

Saldo

€

64.200,00
450 euro per organisatie
60 euro per lid
10 euro per student
Bezoekers congres, Advertentie-inkomsten, losse verkopen van
boekwerkjes en entreegelden)

€

57.750,00

3 publicaties, waarvan 2 boekwerkjes
2 bijeenkomsten, excursie en congres

€

6.450,00 Wordt toegevoegd aan algemene reserves

